OSWIADCZENl E MAJĄTKOWE
radnego gminy

KĄi;i;[i"AR!Ą

:

,_]i{3Ąi, ]lijlASi'"
,, Ii: wl_.ii,,,,.:,j."".,-.
j_],i{ §ó]',,łd

,la, i,ilI.3,jćj.,...

y' "
" "",

.... ",

n
!.

Ruda Sląska, dnia 23 kwietnia 2019 roku.
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(miejscowość)
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Uwaga:

'l,

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia każdej zrubryk,

2,

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy wpisać .,nie dotv,

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnoŚcią ma-

czv",

jątkową.

4.
5.
6,

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre-su

zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a),Katarzyna lrena Korek (Korek)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30 czenłca 1965 roku w Rudzie Śląskiej

Sląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Z-pca Dyrektora ds. RestrukturyzaĄ| Przewodnicząca RN P.U.
,,Holtur" Sp. z o.o.; członek Rady Osied la przy RSM 01 O1 .2O18-31 .,10.20'1B; Radna Miasta Ruda Śląska 01.01.201816.11.2018 iod 23,11.2018 do nadal

(m

iejsce zatrudn

ien

ia, stanowisko lub

fu

nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].99O r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r. poz. 1,875), zgodnie

zart.ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólnościmajątkowej lub stanowiące
mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięzne:

-

środkipienięzne grornadzone w walucie polskiej: 25.849,01zł majątek odrębny
środkipienięzne gromadzone w walucie obcej: 0,00 nie posiadam/nie dotyczy
papiery wańościowe: nie posiadam/nie dotyczy

nakwotę:
,1.

fu,Łewrh,

Dom o powierzchni: nie posiadam m2, o wartości:

2.

tytuł prawny: nie posiadam/nie dotyczy
Mieszkanie o powierzchni: 39 m2, o wańości: ok.120.000 zł majątek odrębny

3,

tytuł prawny: własnośó; społdzielcze własnościoweprawo do lokalu
Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie posiadam, powierzchnia: nie dotyczy
o wańości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie posiadam/nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: nie dotyczy

4.

lnne nteruchomości:

ń

powierzchni a: garaż murowany o wartości ok, 22.0OO zł, majątek odrębny, wsPÓłwłasn oŚc Tr lokal mieszkalnY o
pow, 39m', wartośc ok 30.000 zł majątek odrębny współwłasnośc

lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcÓw, w ktonależy podac liczbę i emitenta udziałów:
rych uczestniczą takie osoby
Nie posiadam/ nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
nie
2, posiadam udziaływ innyCn społkach handlowych _ należy podac liczbę iemitenta udziałow: nie Posiadam,
dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
lV.

w
1. posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub Przedsiębiorcow,
rych uczestniczą takie osoby _ należy podac liczbę i emitenta akcji:
Nie posiadam, nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w społce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:nie dotyczy
posiadam
należy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotYczY
akcje w innych spółkach handlowych
2.
w wysokości:nie dotyczy
dochod
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w_roku ubiegłym

ktÓ-

V.

jego majątku odrębnego) od SkarNabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do
komunalnej osobY
bu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
następujące mienie, ktore podlegało zbyciu W drodze przetargu

prawnej

lub związku

metropolitalnego

nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo. nie dotyczy

Vl.

1. prowadzę działalnośó gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

osobiście- wspólnie
z innymi osobami nie dotyczy
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód
nie dotyczy

i dochod w wysokoŚci: nie dotYczY

(na2. Zarządzam działalnościągospod arczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
lezy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod

w wysokoŚci: nie dotYczY

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): P.U. ,,HOLTUR" Sp, z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu
jestem
zarządu nie dotyczy
- jestem członkiem
rady nadzorczej (od kiedy): od22.02,2017
- jestem członkiem
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
-Zlegotytułu
osiągnąłem(ęłam) w,roku ubiegłym przychod i dochód w wysokośCi: 26.997,56 zł l 25,662,56zł

Vlll.
kwot uzYlnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innejdziałalnościzarobkowejlubzalęc, z Podaniem
11,427,50zł',
skiwanych zkażdegotytułu: umowa o pracę 150,245,34 zł; Rada Osiedla przy RSM do 10,2018 roku
Radna Miasta Ruda Sląska 21.850,00 zł; majątek odrębny
Ix.

4, lnne

nieruchomości:
powierzchnia,. garaż murowany o wartości ok.22,000 zł, majątek odrębny; współwłasnośc/"lokalmieszkalnY o
pow. 39m', wańośc ok 30,000 zł majątek odrębny wspołwłasnosc

v,j

lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w ktÓnależy podać liczbę i emitenta udziałow:
rych uczestniczą takie osoby
Nie posiadam/ nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
należy podac liczbę i emitenta udziałow: nie Posiadam, nie
2. posiadam udziały w innych społkach handlowych

-

dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
IV.

1. posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcow, w ktorych uczestniczą takie osoby
- należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie posiadam, nie dolyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy
należy podac liczbę i emitenta akcji. nie dotyczy
2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych
-dochód
w wysokości:nie dotyczy
ubiegłym
roku
osiągnąłem(ęłam)w
Ztego tytułu
V,

Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow, komunalnejosobY

prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu

w

drodze Przetargu

należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1. prowadzę działalnośćgospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

osobiście- nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:nie dotyczy
2, Zarządzam dziąłalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy
osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: nie dotyczy

Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): P.U, ,,HOLTUR" Sp. z o,o z siedzibą w Kołobrzegu
jestem
zarządu nie dotyczy
- jestem członkiem
członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od22,022017
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
-Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:26 997,56 zł l 25.662,56 zł

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnosci zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzY\
skiwanych zkażdegotytułu: umowa o pracę 150.245,34 zł; Rada Osiedla przy RSM do 10.2018 roku 11.427,50zł,
Radna Miasta Ruda Śląska 21.850,00 zł; majątek odrębny

lx.

I

I

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podaĆ
markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
iej wysokości): pożyczka w PeKaO
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z ja\im zdarzeniegt,,;ł jakiej

lvd-łv@Ń
l#W

4,{SIrĆ,^.
16405;
zł
SA 46.164,05
sA46
oświadczam, ze posiadam tytuły wykonawczd Uo'na'lezności z tytułu wynagródzeniaza pracę na kwotę 116.000 zł
wfazz naleznymi odsetkami; majątek odrębny

czĘŚĆ B

Niejawne w myŚl art. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U.z2O19 r., poz.50ó)

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ruda Śląska, 23 kwietnia 2019 roku.
(miejscowość, data)

